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Téli emlék.
Egyszer —  csikorgó téti este volt 
Acélkék égen ragyogott a hold,
A dermedt földön csillogott a hó 

Jőve hozzánk egy öreg házaló.

Fehér haja zúzmarává fagyott,
Ősz szakállán lógtak a jégcsapok.
Arcára fagytak hulló könnyei. . .
—  Hátán batyu volt, abban könyvei.

Ketten valánk honn, jó anyám meg én. 
Anyám az ágyban beteg volt szegény. 
En ágya mellett ültem csendesen,
Az orvosságos üvegen kezem.

Az enyhítő cseppet hogy bevevé,
Anyám arra néz az öreg felé,
Szelíd szóval melegre ülteti,
—  Majd fölkelt s vacsorát főzött neki.

* *
*

Másnap az öreg ahogy tovaállt,
Nem mondott sok szép cifra szavakat.
De anyám egy imakönyvet talált 
Az ágyban, a vánkosa alatt.

„Szívek orvosa“  —  ez volt a címe,
S  —  csuda-e vagy a jó Isten keze? —

Ha el-elborúlt jó anyám szíve:
E könyv mindig derűt hintett bele. . .

Lámpérth Géza.

A kánai menyekzö.
„És harmadnapon menyekző lön a galileai 

Kánában és ott vala Jézusnak anyja. Elhivaték 
pedig Jézus is az ő tanítványaival együtt a 
menyekzőbe."

János evangélioma szerint az imént még oda 
lent Júdeábán, a Jordánmenti Bethabarában volt, 
ahol János keresztelt volt. Ott gyűjté össze leg
első tanítványait: Andrást, Jánost, Pétert, majd egy 
nappal utóbb, ép amint Galileába akart volt menni, 
Fiiepet és Nátháiméit. S ím harmadnap már, a 
galileai Kánában találjuk tanítványaival együtt

Bizony, rövid idő, pár nap alatt jó nagy utat 
tettek.

Kána Bethabarától több mint huszonöt mért
föld távolságra van. Körülbelül Galilea középtáján 
fekszik — Názáret és Kapernaum közelében. Egy
kor nevezetes város, — ma egy-két rom hirdeti 
csak régi dicsőségét és az a nyomorúságos kis 
falucska, amely helyén épült. No meg az a kicsiny 
templom, melyet a Jézus által ott véghezvitt első 
csoda emlékére hajdan emelt Szent Ilona-bazilika 
helyére építettek.

Jézus és tanítványai esti alkonyattal érkeztek 
Kánába. Csakhogy épen meg nem késtek. A nász
nép már mind együtt vala. Édes anyja Mária már 
ott volt. Hogyis ne lett volna! Hiszen a hagyomány 
szerint épen ő volt az örömanya. Azt mondják, 
hogy férje elvesztése után most derült rá az első 
boldog nap. Egyik lányát, Esztert avagy Tamárt 
adta férjhez. Érthető hát, hogy az egész család 
~tt van s hogy erre az örvendetes alkalomra messze 
ddről nagysietve maga Jézus is eljőve.

A menyasszonyt — keleties szokás szerint már 
felöltöztették. Deli szép termetét tetőtől-talpig fehér 
fátyol fedte, — fejét pedig ékes virágkoszorú fonta 
körül. Aztán a fáklyák lobogó világánál, zene, ének 
és tánc mellett elkísérték a vőlegényes házba.
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Őt a koszorúslányok, az eléje jövő vőlegényt 
pedig a jó pajtások fogták közre.

Hogy a lakodalom meddig állt, arról nem szól 
az írás. A módosabb házaknál biz az egy hétig is 
eltartott. A szegények egy vagy két nap alatt már 
túlestek rajta. Hanem igenis, — megemlít az írás 
egy más fontos körülményt, ami a mulató háznál 
nagy fennakadást idézett elő.

A vendégek már az asztalnál ültek. Külön a 
férfiak és külön a nők is. S ím egyszer csak a 
vendéglátó és kiszolgáló háznép, sőt a vőlegény és 
menyasszony arcán is látható nyugtalanság és zava- 
rodás tükröződik vissza, mintha csak valami nagy 
bajt és veszedelmet sejtenének. Hát igenis, — úgy 
volt: a lakodalmi jókedv fűszere és lelke, a bor 
egyszerre elfogyott! Mi oka volt ennek? Ki tudná 
azt megmondani! Lehet, hogy elszámították magu
kat, de lehet az is, hogy több vendég jött, mint 
amennyit vártak. Hiszen Jézus is magával hozta 
tanítványait!!

Mária, aki félig-meddig, mint örömanya otthon 
érezte magát a vőlegényes háznál, — legelébb 
vette észre a háziak aját-baját és egyet gondolva, 
az utolsó menedékhez folyamodott. A fiára gondolt! 
Hátha megcselekszi! Hisz húgát s sógorát csak 
nem hagyja szégyenbe. Odamegy hát Jézushoz és 
feltárja előtte a szomorú valót, azt mondván neki: 
Nincs boruk! Jézus szerető szíve mindenesetre el
értette s méltányolta az édes anyja jó szándékát 
s benne vetett bizodalmát, de viszont ő is értésére 
akarja adni neki, hogy ő, mint Isten Fia, hatalmi 
és kegyelmi tényeinek kinyilatkoztatására az indí
tást nem alulról, nem emberektől, még csak édes 
anyjától sem, hanem felülről, illetőleg belülről az 
ő mennyei Atyjától várja, mert isteni küldetése 
dolgaiban csak neki engedelmeskedhetik, de neki 
aztán engedelmeskednie kell. Azért kellő tisztelettel 
ugyan, ámde isteni fensőbbségének határozott ki- 
éreztetésével azt mondja édes anyjának: „Asszony! 
mi közöm veled? Nem jött el még az én órám".

Nem első ízben használja most vele szemben 
ezt a komoly s szinte szemrehányó hangot. Ha 
valaki, Mária tudhatta volna, hogy ki és mi légyen 
ő s hogy kinek szava s akaratja az ő eledele s 
életútja megszabója és irányítója! S mégis, miként 
egykor, tizenkétéves korában ott a jeruzsálemi 
templomban, úgy most itt e lakodalmi ünnepségen 
is ember szándékára s ember akarata teljesítésére 
akarja rábírni őt, kinek „azokban kell mindenkoron 
foglalatosnak lennie, a melyek az ő Atyjának dolgai".

De az édes anya ennek dacára is bízik, hogy 
az ő kérését fia meghallgatja. Akkor is azt mondta 
szinte csodálkozó feddőzéssel : „Miért kerestek 
engemet?!" s aztán mégis csak aláment velük 
Názáretbe és engedelmes vala nekik. Most is 
tudta, hogy: „ha eljő az ő órája“, vagyis beáll 
ama nagy pillanat, melyben „meg kell mutatnia a 
maga isteni hatalmát és dicsőségét", végrehajtja 
a könyörülő szeretet nagy cselekedetét. Azért nem
csak zokszó nélkül tűrve a komoly elutasítást, 
hanem továbbra is bízva és reményivé, mint gondos 
nő kiadja a parancsot a háziszolgáknak: „Amit 
mond néktek, megtegyétek!"

S ím ütött az óra, a Jézus órája.

A zsidóknál hajdanában megvolt az az üdvös 
szokás, hogy ha utazásból hazatértek, a lábukat, 
ha meg étkezéshez láttak, kezüket rendszerint meg
mosták. E célra minden valamirevaló háznál alkal
mas edényeket, afféle kőkorsókat s azokban vizet 
készen tartogattak. Ami lakodalmas házunknál is ott 
állt a pitvarban hat ilyen kőkorsó, amelyek mind
egyikébe két vagy három inetréta fér vala. Szájuk 
zöídelő faágakkal volt befödve, hogy a viz üde 
maradjon. Most — úgy látszik — mindenik üres 
volt. Sok vendégnek sok víz kellett. S olyanok is 
voltak köztük (ép Jézus meg az ő tanítványai), a 
kik messze útról jöttek.

Jézus rátekintve az üres kőkorsókra, odaszólott 
a szolgáknak: „Töltsétek meg e korsókat vízzel". 
És megtölték azokat egész szinig. Majd meghagyta 
nékik, hogy merítsenek immár azokból és vigyék 
a násznagynak.

A násznagy a zsidóknál is igen fontos tisztet 
töltött be. Ő rendezte az egész lakodalom dolgát
— a házon kívül s a házban is. Meghívta a ven
dégeket s felügyelt mindenre. Az étkezésnél pedig 
szinte papi tisztet végzett. Ő adott hálát Istennek 
a testi jókért, ő áldotta meg az ételeket s italokat.

Mikor a szolgák odavitték hozzá Jézus paran
csára a kimert ita lt: a borrá változott vizet és ő 
megkóstolta, hát bíz’ nagyot nézett. Nem tudta 
(pedig ha valakinek, neki csak tudnia kellett volna!), 
hogy honnét való az. A szolgák tudták ugyan, de 
hallgattak. Hogy nyomára jöjjön a ház nagy titká
nak, menten magához hivatta a vőlegényt s szinte 
tréfálkozva monda néni: „Minden ember először a 
jó bort adja fel, mikor aztán megborosodtak, akkor 
a silányabbat: te pedig a jó bort ekkorra tarto
gattad ! “

Hát bizonnyal a vőlegény is nagyot nézhetett 
e különös híradásra, hogy — íme, a bor nemcsak 
hogy el nem fogyott, de sőt jobb bor van a ház
nál most, mint azelőtt volt. Hanem aztán hamaro
san kitűnt, hogy itt bizony csoda esett s hogy e 
csodát (az elsőt összes csodái közt) Jézus csele
kedte az ő dicsőségének kimutatása végett.

„És — így fejezi be szent írónk a történetet
— hívének benne az ő tanítványai." De vajh’ 
hiszünk s hihetünk-e mi is? Erre majd legközelebb 
adjuk meg a feleletet.

Dr. Masznyik Endre.

Fer ge t egben .
— Téli kép. —

A keskenyvágányú mellékvonal hossza mind
össze száz kilométer volt; egész műszaki személy
zete három gépészből állt. A tulajdonos részvény- 
társaságnak oly rossz renden volt a szénája, hogy 
ezt az egynéhány emberét is alig tudta fizetni. 
Még a nagyságos vasútigazgató úr is oly szine- 
hagyott fakó ruhában járt, hogy megyeszerte róla 
emlegették, — a felesége meg sovány százalékok 
fejében keztyűvel s más csecsebecsével kereskedett.

Körülbelül a pálya derekán feküdt a kis 
Tamásfa városka, természetesen „kitérő" állomás
sal, ahol a szembe jövő vonatok egymást elkerülik.
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A kis városkának nem volt éppen jó híre, mert 
évente kétszer pontosan megjelent a vörheny s 
megdézsmálta a gyermeksereget. Egyik félreeső 
utcájában, sárgára festett barátságos kis hajlékban, 
viruló muskátlis ablakok mögött lakott Pető Pál, 
a három gépész s mozdonyvezető egyike. A mus
kátlis ablak előtt Petőné csinos halavány arca 
hajolt a részletfizetésre vett varrógép s az elfogyni 
nem tudó varrnivaló fölé. Lábánál a kékszemű 
három éves kis Pistika játszadozott és ha édes
anyja megindította lábával a gépet, a kis fiúcska 
fürgén talpra állt, kövér kezecskéivel a piros 
zászlócskát magasra emelte s mint az állomásfőnök 
úr szokta, harsány hangon elkiáltotta: „Mehet/“

Kerek négy esztendeje, hogy apja és anyja 
összecsatlakoztak és a „Mehet!" jelszóval neki 
vágtak az ismeretlen pálya útvonalának. Az irányt 
és menetrendet nem igen ismerték előre ; útközben 
arra a tapasztalatra jutottak, hogy az egyes „itató 
állomások" közt nagyon is nagy távolságok vannak. 
Hanem azért vígan prüszkölt a vonat, mert „szere- 
tet-fával" fűtötték és pedig annál jobban ropogott, 
lángolt benn a tűz, mennél inkább elborították a 
pályát a kenyérgond hófúvásai.

A rokonság kicsinylő lenézéssel nézett a sze
gény Petőre, hogy nem átallt a keskenyvágányúnál 
szolgálatot vállalni. Hogy is n e ! Végig bukdácsolt 
hat reáliskolai osztályon és sokat ne mondjak, 
20—25 esztendő múlva bizonyosan kapott volna 
— fejemet teszem rá — valami hozzá méltó „úri" 
időtöltést, ha a tanulást abba nem hagyja. Hanem 
hát Pető Pál nehézfejű gyerek volt teljes életében 
és a rokonság jó tanácsaira érzéketlen maradt. 
Nagyon mélyen eltalált merülni Bokor fuvaros Mari 
leányának szemeiben, amelyekből derült életkedv 
mosolygott feléje s hogy oda egyszer belepillantott, 
azontúl nem bírtak vele. Csak azon erősködött, 
hogy neki azonnal kenyér kell, ha mindjárt kicsi, 
ha mindjárt fekete lesz is az a kenyér. Addig- 
addig, hogy vágya csakugyan beteljesedett és most 
hív élete párjával, kis csemetéjével ott éli világát 
abban a kis házban, amelynek ablakából muskátli 
virít a járókelők szemébe. Igaz, nagyon alacsonyan 
húzódott rajta végig a mestergerenda és jó magasra 
kellett felnyúlkálni a kenyérért, de ha a gépen 
arcát belepte a korom, bajuszára, szakállára deret 
festett a hóvihar s teste át meg átfázott a szol
gálatban, csak érintenie kellett lábával a kedves 
küszöböt, kezével a drága kilincset, a dermedtség 
nyomban fölengedt testén-lelkén. Kinn szitáló hó 
és ereszről csüggő jégcsapok, bent májusi meleg- 
napfény. Feleségének, kis fiának fürtös fejecskéje, 
csacsogó szája drágább kincs volt az ő szemében 
a mesevilág aranyhegyénél.

Pető vonata a déli pályaszakaszt járta napról- 
napra. Reggel indult a végső állomás felé s dél
után tért megint vissza. Ekkor azután másnap reg
gelig tisztára családjának élhetett, játszhatott, mesél
hetett ! A hazatérés pillanata után való sóvárgás 
mennyire fokozta serénységét és hogy örült minden 
füttynek, mely a kedves tájékhoz való közeledtét 
jelentette ! Mintha gyorsabban pezsgett volna erei
ben a vér s felélénkült minden egyes íze.

Egy reggel a főnök csodálatára, nagyhalaványan,
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komoran, lesújtott tekintettel tántorgott mozdonya 
felé Pető. Szemeit széles, sötét karikák foglalták 
be, a hosszas, álomtalan virrasztás nyomai.

— Valami baj esett talán, a pályán, Pető? 
— kérdezte a főnök.

— Kis fiúnk haldoklik, főnök úr.
A vonat erre elindult. Az egész héten át vihar

zott az esős, havas tél s ezen a napon megint csak 
hófúvás és metsző kegyetlen szél. A vonat meg
késett s késedelme állomásról-állomásra nagyobb 
lett. Lassanként kezdett szótfoszolni a visszatérhetés 
reménye is; a vonat útja valóságos’ vergődés volt, 
de két órai késéssel bár, mégis eljutottak a középső 
állomásra. „Haza!" Pető magában hálákat adva 
Istennek, hogy eddig segítette, leugrott gépjéről s 
neki iramodott, hogy iziben otthon teremjen.

— Pető ú r !
— Mit parancsol, főnök lír?
— Igen meg vagyunk szorulva. Az észak felől 

jövő tizenkét órai vonat visszatért az óriási fuvás 
miatt. Másfél kilométernyi utat már nem birt meg
tenni. Ötven ember munkája talán segített annyit, 
hogy ez a vonat áttörhet rajta. Indulni kell rögtön. 
Varga gépész azonban e gonosz időben tífuszba 
esett s láz gyötri odahaza ágyában. Ön fogja vezetni 
az északi vonatot is.

— Hogyan ? Most főnök úr ? Meghűltem, agyon
erőltettem magamat, nincs már jártányi erőm se.

— Kemény munka, igaz, — de a szolgálati sza
bályzat nem ismer agyonerőltetést. Annyira gyenge 
ön, hogy miatta baj érheti a vonatot és az utasokat?

— Annyira talán nem. . .  Ue főnök úr, kis 
Pistikám meghalhat az éjjel, ha eddig meg nem 
halt. Utolsó pillantásánál se lehessek ott ?

— Igazán sajnálom, Pető, de Pistikáról igazán 
nincsen szó a szabályzatban.

— Mikor kell a vonatnak indulnia, főnök úr ?
— Hét óra tizenöt perckor.
— Füts öcsém, — kiált a fűtőhöz, — tiz perc 

múlva megint itt vagyok.
Odahaza szomorú világot talált. A kis fiúcska 

arcán kimerülés, nedves fürtjei kuszában borúltak 
homlokára; torkából zörej és hörgés hallatszott ki, 
kacsóit görcsösen összeszorította. Parányi melle fáj
dalmasan lihegett s tekintete csupa rémület volt, 
mint a váratlanul sebzett madáré. Anyja már nem 
sírt, szemét kiszárasztotta az aggodalom, a kétség- 
beesés s örökös virrasztás. Halotthalaványan, össze
szorított ajakkal ült az ágyacska mellett s fásul
tan törölgette gyermeke arcáról a láz izzadtságát.

Hogy férje belépett, líjra kitört belőle a fáj
dalom. Remegve, zokogva borult nyakába.

— Meghal! meghal! nincs többé remény! 
Megmondta az orvos. De nem engedjük, úgy-e ? 
Nem szabad neki meghalnia! Isten nem lehet oly 
kegyetlen! Pistikám, lelkem, nézd, apa megjött, 
itt marad egész éjjel a kis fiánál. Ugy-e, megisme
red apádat, kis jószágom?

A bágyadt szempillák nagy bágyadtan felnyíl
tak, a hörgés megszűnt egy pillanatra, játszi mo
solygás árnya suhant át a lázas kis arcocskán s 
a kicsi ajkak sovárogva rebegték:

— Apus itt maradjon Pistikánál!
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Újra ott állt a dübörgő gépen és megint tör
tetett a viharon, hófúváson, fergetegen át. Nem 
emlékezett vissza, hogy szabadult ki a hű feleség 
karjai közül, — de itt állt s szemét mereven a 
hólepte pályára szegezte. Némulj el s z í v , szem 
légy éber! A hóeke gyorsan nyomult előre a fehér 
halmokon keresztül s ezüstös hamut szórt az út 
két partjára. Éppen így, kérlelhetetlenül és mélyen 
hasította keblét a sebző fájdalom. Milyen hideg 
van idekinn és milyen hideg lehet oda lenn, 
mélyen, hó és föld a la tt! És itt vetik meg a kis 
Pistika ágyát nemsokára! Nem játszik többé 
vonatot, nem tipeg-topog eléje apró lépteivel, ha 
benyit a pitvarajtón. Soha nem csicsergi többé: 
„Jó estét, jó estét, édes apuska!“ Oh! oh!

— Baja van gépész úr? — kérdi részvéttel 
a fűtő.

— Semmi, semmi.
— Ügy tetszett, mintha fájdalmasan kiáltott 

volna fel . . .
— Álmodta bizonyosan. Egy árva szót sem 

szóltam. Fűtsön csak erősen.
A következő állomáson kiszállt a vonat egyet

len utasa, egy kövér úriember, aki nyestbun- 
dával szövetkezett a mostoha időjárás ellen. Kocsisa 
várta. Rövid volt a vonat s a gépész mindent 
látott s egész tisztán hallotta beszélgetésöket.

— Hogy vannak otthon, Miska?
— Mindnyájan jól vannak, nagyságos úr.
— A család egészséges?
— Mint a makk, nagyságos úr.
Fájdalom nyilalott át a gépész szivén. Az 

utas finom s meleg nyestbundában, röpke szánján 
sietett, megelégedetten, vidáman, gazdagon nyájas 
tűzhelyéhez ; családja egészségesen ujjongja körül 
és ő — itt fenn dermed, fagyoskodik a gépen. 
Holnap pedig gyászra ér haza. A küszöbön fájda
lomtól roskadó anya fogadja, a kis ágyacskában 
sápadt, néma, mozdulatlan tetemet talál. A kicsat
tanó arcú, beszédes, izgó-mozgó Pistika halott lesz, 
halott . . .

Előre, csak előre, neki az északi szélnek, neki 
a fergetegnek ! Utolsó állomás ! Több szenet!

A vonat másnap tért vissza, hogy folytassa 
rendes útját. A természet kitombolta már magát 
s a nyugalom fenségét tükrözte fenn az égen a láng
sugarú nap, lenn a földön a vakító fehérségű hótakaró. 
Hógyémántok ezre csillámzott a sötétzöld, terhök 
alatt görnyedő fenyőkön ; a pálya tiszta és sza
bad volt. Az ablakokból, merre csak elhaladtak, 
megelégedett emberek arca mosolygott ki a lecsil
lapult vidékre. Gyermekes, örömmel ujjongtak a 
vonat zakatolásán. Istennek hála, elmúlt a zivatar, 
szabad az út, jár a vonat.

A gépész hirtelen elfordult. Két nehéz köny- 
csepp gördült végig csendesen koromlepte arcán. 
Tán a szél ma is olyan metsző, hogy könyeket sajtol 
a szemekből? Oh nem azért. Egy boldog asszony 
ült valamelyik viskó ablakánál, térdén gyermeke, 
aki csodálkozva bámult a pöfékelő mozdony után. 
És eszébe jutott az otthon, ahol eddig a boldog
ság végkép elhervadt.

Végre valahára Tamásfalvára értek. Itthon van. 
Közel a lesújtó hírhez. Nem kérdezett senkit, tud-e

hírt családja felől. Szó nélkül sietett haza. Annak 
ajkáról akarta hallani a sötét valót, akinek ajkára 
Isten a gileádi balzsamból is adott. Aki úgy tudja 
elmondani a keserű csapást, hogy szavaiban a remény
nek egy halvány sugara is felvillan.

Haza ért. A sárga kis ház nem változott semmit. 
Az ablakban ugyanazok a muskátli-bokrok. Pető 
csupa boldogtalanságot, csupa szomorú hírt olvasott 
levelökről. „Letört a kis testvér, meghalt a kis 
Pistika".

Eszeveszetten rohant a pitvarajtó felé. Mint 
egy őrült szakította föl az ajtót. Felesége ujjongó 
zokogással röpült karjai közé. Kis kocsiban ott 
ült a kis gyermek, halaványan, bágyadtan, de fáj
dalom nélkül, de visszaadva az életnek. Ott babrált 
vörös zászlócskájával és jelet adott halk, gyenge 
hangjával:

— Vonat mehet! Vonat mehet! édes ap a ! 
(Hedenstjerna után) Parrag Ferenc.

Missziói út az amerikai „Árpádhonba".
Már mintegy hat éve hallottam, hogy a Missis

sippi folyam deltájához közel van egy kisded ma
gyar telep, hol néhány magyar család, elvonulva 
a nagy városok zajától, földmívelés és gyümölcs- 
termeléssel foglalkozik. Körülbelül 3 éve, hogy 
először felszólítást kaptam ott élő honfitársaimtól, 
keressem fel őket istentisztelet tartása céljából. 
Azóta mindig készültem, de az óriási távolság 
(1400—1500 mértföld Clevelandtól) és sokoldalú 
elfoglaltságom miatt elmaradt egészen ez év folya
máig. Midőn ez év folyamán újból föl lettem kérve 
általuk, hogy látogassam meg őket, mert már sze
retnék megkereszteltetni gyermekeiket, akik közt 
már olyan is van, aki a tizedik évben jár és 
a keresztség szakramentumában nem részesült, 
folyó hó elsején egy települő társasággal magam 
is útra keltem.

November 1-én indultam el reggel 8 órakor 
Clevelandból. Az utazás elég kellemes volt, mert 
külön vasúti kocsiban utaztunk Clevelandból egé
szen a végső állomásig, Hammondig. November 
3-án este 9 órakor érkeztünk meg Hammondra, 
a hol kocsival vártak bennünket az árpádhoni 
magyarok.

Sűrű sötét felleg borította az eget, mikor a 
vonatból kiszállottunk s időnként megeredt az 
egeknek csatornája s langyos esőcseppek hullottak 
alá, mint nálunk májusban szokott. Nem láttam 
semmit a nagy sötétségben, csak a sugár magas 
fenyők suhogását s az erdőben legelésző juhok, 
tehenek mozgolódását lehetett hallani, amint fel- 
felrebbentek éjjeli fekhelyükből a kocsizörgésre, 
s itt-ott, közelben és távolban, egyes farmer-házak 
ablakain keresztül szűrődött át a halavány lámpa
fény. Tizenegy órakor érkeztünk a telepre, hol a 
leendő falú számára kihasított területen az úgy
nevezett „emigráns-ház" előtt hatalmas őrtűz lobo
gott, bevilágítva a magyar telepesek apró fehér 
házait. Mihelyt szállásomra értem, álomra hajtottam 
fejemet, mert két napi és egy éjjeli út egy kissé 
megviselt.
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Mikor megvirradt, azonnal felöltözködtem és 
siettem a szabadba, hogy minél előbb élvezhessem a 
teljesen füst és por nélküli tiszta, egészséges leve
gőt, mely nálunk Clevelandban teljesen ismeretlen. 
Szinte éledtem, mikor kezdtem biszívni az ozondús 
levegőt s hallottam csicseregni az erdei madarakat, 
alig bírt a szemem eltelni az örökzöld fák lomb- 
koszorúján és a még mindig nyíló virágokon, 
hiszen mikor Clevelandból elindultam, már hideg 
dér és fagy is mutatkozott.

Amint megreggeliztem, azonnal elkezdtem 
sorba látogatni a magyar farmereket, akik már 
mind munkában voltak farmjaikon, a szabad ter
mészet ölén. Az egyik az édes krumplit ásta, a 
másik a földet készítette az ültetvények számára, 
a harmadik földiepret ültetett, hogy már március 
elején legyen mit aratni, a negyedik erdőt irtott, 
majd másutt az újjonan települők az általuk kivá
lasztandó földet nézegették, akiknek pedig na
gyocska gyermekeik voltak, ott a családapa a 
telep tőszomszédságában levő fürészmalomban 
dolgozott, az otthonmaradottak végezvén helyette 
a farmi munkát.

Kikérdeztem az illető családokat, hogy mikor 
települtek, hogy érzik magukat, nem vágynak-e 
vissza a gyárvárosokba ? Általában ez volt a fele
let : „Néhány dollárral jöttünk ide, a földet törlesz
tésre vettük, s így lassan haladhattunk, de most 
már lassanként látjuk munkánk eredményét, jó, 
egészséges levegőt szívunk, jó vizet iszunk, függet
lenek vagyunk, van otthonunk.“

Második és harmadik nap a szomszéd váro
sokban és a más nemzetiségek telepein néztem 
szét. A németek és olaszoknak virágzó farmjaik 
vannak már s külsőleg is lehet látni, hogy ők már 
jólétnek örvendenek, de ők már régebben telepedtek 
le s a gazdálkodáshoz szükséges mindenféle gépek 
és eszközökkel rendelkeznek.

Végre elérkezett a vasárnap is. Az istentisztelet 
a telep közepén levő emigráns-ház külön e célra 
feldíszített részében volt megtartva, a háttért ké
pező rögtönzött fal az amerikai és magyar zász
lóval volt fedve, a zászlók felett Washington és 
Kossuth Lajos képe, a kettő közt pedig „Kossuth 
Lajos bevonulása New-Yorkba“ című kép volt fel
függesztve, mindezt zöld lombok egészítették ki.

Az istentiszteleten megjelentek az összes 
telepesek felekezeti különbség nélkül, sőt a kör
nyéken levő angol nyelvű telepesek is, ki kocsin, 
ki lóháton. Szerettek volna jelen lenni a vidéken 
nagy számban élő négerek is. A papjuk már jókor 
reggel tisztelgett szállásomon és kért, hogy engedjem 
meg, hogy az istentiszteleten ő is jelen lehessen. 
Nem értettem e különös kérés okát, de anélkül, 
hogy tudakozódtam volna, örömest belenyugodtam, 
de nemsokára beláttam, hogy oly dologra adtam 
felhatalmazást, ami az ottani viszonyok és szoká
sokkal ellenkezik. A déli államokban a feketék 
egészen le vannak nézve, mondhatni, rabszolga
életet élnek, birtokot nem szerezhetnek, még a 
vasúton is külön kupé van a számukra, az utcai 
vasúti kocsikon drót-rostélylyal van az ülőhelyük 
elkülönítve, az indóházaknál külön váróterem van 
a részükre, még a kocsmákban is külön ivóhelyük

van, szóval nem tekintik a fekete embert egyen
rangúnak a fehér emberrel, innen van, hogy az 
Isten házában sem tudnak velők ellenni. Az én 
engedélyem folytán bejött a néger kollega az 
istentiszteletre, de amint meglátta, hogy jönnek 
az angolok, magától kihúzódott szó nélkül. Nagyon 
érzékenyen érintett ez a jelenet, nem is tudtam bele
nyugodni, megkértem az angolokat, hogy az ón 
kedvemért engedjék meg neki a jelenléteit, hiszen 
éppen arról akarok prédikálni, hogy nincsen kö
zöttünk sem zsidó, sem görög, mi mindnyájan egyek 
vagyunk a Jézus Krisztusban, fonákul venné ki 
magát egész elmélkedésem, ha tudva elnézném 
ezen ember kizáratását, hiszen ő nem oka annak, 
hogy feketének született. Az én kérésemre és kí
vánságomra meg lett engedve, hogy bejöhessen 
az istentiszteletre, de úgy, hogy észre ne vegyék 
sem bejövetelét, sem kimenetelét, meghúzódván 
a hátulsó zug egy székén. így lehetett a néger 
kolléga az istentisztelet szemlélője, eleitől végig, 
de a többi néger közel sem mert jönni.

Az istentiszteletet keresztelés és urvacsora- 
osztás egészítette k i ; hét gyermeket kereszteltem.

Az Úr asztalához is járultak, egy pár telepest 
kivéve, akiket elhalaszthatatlan akadályok tartóz
tattak távol. Megható volt látni, hogy az ima és 
prédikáció alatt mint csillogtak könytől a szemek. 
Hogy az öröm vagy a bűnbánat könyei voltak-e 
azok, azt csak maguk az illetők és a mindeneket 
látó és tudó Isten tudja, ki a szívek és vesék 
titkait is vizsgálja, de hogy az elhintett égi mag
vak termékeny talajra találtak, igazolja az, hogy 
néhány telepes, ki ellenszenvvel viseltetett egymás 
iránt, meghatva kért egymástól bocsánatot s foga
dást tettek, hogy többé nem viszálykodnak, nem 
gyűlölködnek, mert megtanulták a mai tanításból, 
hogy az nem illik keresztyén emberhez. Majd mások 
így szóltak : „Tiszteletes úr, az Isten áldja meg, 
hogy ellátogatott hozzánk, érezzük, hogy mi e mai 
naptól egészen más emberek vagyunk, kérjük, hogy 
látogasson meg bennünket más alkalommal is.“

Este keresztelőre gyűlt össze a magyarság a 
Fazekas Dániel házánál, kinek két gyermeke volt 
a megkereszteltek között. Mivel itt olyan idő van, 
mint nálunk május hó végén, a ház előtt a feny
vesben gyűlt össze a társaság. Két-három fenyő
törzset meggyújtottak és a tüzet köriiliilve, vidáman 
társalgóit, majd egy huzómuzsika hangjánál táncra 
perdült a társaság. Én tiz órákkor búcsút mondtam 
a társaságnak. A búcsú érzékeny volt, kótszer- 
háromszor is kezet szorítottak, én hangoztattam : 
„Az Isten velők, honfitársaim*, a társaság pedig 
hangoztatta: „de csak a viszontlátásig*, s az erdő 
magas fenyői, ciprusai, örökzöld tölgyei többszö
rösen visszhangozták az elhaló bucsúhangokat.

Hosszú, fáradságos volt az utazás, tiz napig 
voltam távol s ezen tiz napból is hatot utazással 
töltöttem, de nem panaszkodom az út fáradalmai 
miatt, mert nem volt hiábavaló fáradság. Vajha az 
a vallásos fellángolás, mely november 6-án az árpád
honi magyarok között oly meghatóan mutatkozott, 
ne lenne csak szalmatüzű fellángolás, hanem lenne 
állandó és maradandó. Vajhalevetkőzte volna minden 
árpádhoni magyar az ó-embert s felöltözne az újat.
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Befejezésül nem feledkezhetem el az Imre 
napjáról sem. Árpádhon legrégibb telepese meg
lepte a jelenleg ott időző Fecsó Imrét, a mennyi
ben 4;én este Imre napra hívta meg a magyarsá
got. Én még este 9 órakor haza távoztam, mert 
egész nap az ünnepelttel „ csörgőkígyót “ kerestem 
az erdőben, de bizony nem találtunk. Kifáradván 
a bolyongásban, hazamentem korán nyugodni. Éjfél
kor szokatlan zaj ébresztett fel, azt sem tudtam 
hirtelen, hogy hol vagyok s mi történik; a névestén 
hirtelen alakult dalárda énekelte az ablakom alatt 
a Szózatot. Miután megköszöntem a rólam való 
megemlékezést, nyugalomra tért az ünneplő vidám 
társaság is.

Fentebb az „ emigráns-házról “ tettem említést, 
ez egy körülbelül 20 láb hosszú s 15 láb széles 
nagy deszka-alkotmány toronynyal, melyben harang 
is van. Ez a ház abból a célból épült, hogy a 
települők addig, míg házat építhetnek, ebben 
laknak, most a fairporti települők töltötték meg 
egészen s ha eső van, gyűléseznek benne, mert 
máskor csak a szabad ég alatt gyűlnek össze. Mikor 
a harang megszólal, minden telepes tartozik az 
emigráns-ház elé gyülekezni. A harangszó szolgál 
meghívóul s akkor minden magyar veszi a lámpását 
és botját s indul a gyülekezési helyre, hol már 
a jó szurkos fenyő lángja magasan lobog s miként 
hajdan az ősmagyarok a Rákos mezején lóháton 
intézték el az ország sorsát, úgy ők a tűz körül 
botra támaszkodva döntik el Árpádhonnak ügyeit.

Csutoros Elek.

Sztehló Andor.
1828— 1905

A stoószi ág. h. ev. egyház közönsége f. évi 
január 16-án kisérte az örök nyugalom helyére 
mind halálig tisztelettel és szeretettel környezett 
lelkészének Sztehló Andornak porrészeit. 77 éves 
korában 1905 jan. 13-án szólította el őt az Úr 
családja és gyülekezete köréből, miután 42 évig 
szolgálta a legnagyobb hűséggel egyházának szent 
ügyét kisded gyülekezetében. Meghatva állott rava
tala körül az egész város ; eljött oda felekezeti 
különbség nélkül mindenki, hogy a kegyelet adó
ját lerójja a munkában, tiszteletben és szeretetben 
elaggott lelkipásztor koporsójánál. Ott volt a város, 
gyár- és bányavállalatok, a kath. egyház képvise
lete lelkészével együtt, a stoószi egyház kicsinye, 
nagyja. A temetési szertatás a háznál kezdődött; 
majd a templomba vitték a halottat, ahol Turóczy 
Pál hegyaljai főesperes mondott felette magyar 
nyelven megindító hallotti beszédet, a temetőben 
pedig Dómján Elek egyhm. jegyző intézett a sír 
ölébe távozóhoz búcsúszót németül — tekintettel 
a stoószi hívek anyanyelvére.

Az elhunyt testvér küzdelmes élete történeté
ből a következőket sikerült megtudnunk.

Sztehló Andor 1828 május 16-án született 
Rozsnyón; iskoláit itt és Eperjesen végezte. Még 
ezeket be sem fejezhető, amikor a szabadságharc

riadója őt is fegyverbe szólította; beállott a hon
védő seregbe. Környezete azonban s talán a szi
gorú reguláris katonai élet is nem tetszett neki, 
azért csakhamar a felsőmagyarországi szabad csa
patokhoz csatlakozott, amelyeknek feladata az 
ellenség örökös nyugtalanítása volt. A sok fárada
lommal, veszedelemmel, nélkülözéssel járó guerilla- 
liarc megviselte őt, de a hazáért, a 48-as nagy 
ideálért szivesen tűrt mindent. 1849-ben Ajnács- 
kőnél tette le a fegyvert, melyet hősi módra hor
dozott. Innen bujdosásnak indult, mert nem lelte 
honját e hazában. Az élet sanyarúságait csak ekkor 
ismerte fel valójában. A bujdosás napjai tartoz
tak talán élete legfájdalmasabb emlékei közé. Hogy 
fentartsa életét, dolgozott; elhallgatva kilétét a 
mindennapi kenyérért beállott munkásnak mester
emberekhez ; volt nevelő is díj nélkül — a min
dennapi kenyérért. Közben rettegnie kellett, hogy 
elárulják, feladják. Hosszabb ideig tartó bujdosás 
után sikerült neki theol. tanulmányait elvégeznie, 
s mint végzett tlieologus Rozsnyón, az ág. h. ev. 
gimnáziumnál* nyert állást, mint tanár, ahol ilyen 
minőségben 7 esztendeig működött. Egy Ízben 
azonban e hivatalát is majdnem elvesztette, mert 
egy árulkodó tanártársa révén kitudódott, hogy a 
nemzeti ügyben ő isi „kompromittált" egyén. B. e. 
Czékus István, a későbbi püspök, egyúttal rozsnyói 
lelkész tanácsára, itt lelkésznek avattatta fel magát 
s 1863 szeptember havában elfoglalta a stoószi 
lelkészi állomást; itt érte rendes papi működésé
nek 43-ik évében a halál. Mint felavatott lelkész, 
ebben az évben ülte volna meg 50 éves jubileu
mát — de az Úr nem akarta, elhívta őt magához. 
Egész papi működését a krisztusi alázat és sze
retet jellemezte; tisztelte, szerette őt mindenki. 
Az egyházcsaládon belül, családi körében hű férj 
és a leggondosabb atya volt, kit hűséges hitves
társ és három nagyranevelt gyermek sirat. Éret
tük képes volt a legfárasztóbb munkára is. Hogy 
stoószi állásának jövedelmeit a családfentartás pa
rancsoló szükségéből fokozza, magántanítással fog
lalkozott; tanítványainak száma 30 esztendőn át 
300-nál jóval magasabbra emelkedett. — Az egy
házi közéletben is szerepe volt. A VII bányavárosi 
egyházmegyében, míg ez meg nem szűnt, dekánusi 
és törvényszéki bírói tisztet viselt; egyházának 
Hegyaljához történt csatolása óta pedig itt viselte 
ez utóbbi tisztet haláláig. — Mint hazafi, fiatalos 
lelkesedéssel csüggött nemzete nagyságán s az 
ideált, amelyért egykor fegyvert fogott, meg nem 
tagadta sohasem.

Általában, mint embert, a nyugodt, derült élet- 
felfogás jellemezte s ez alig gyaníttatta az ember
rel, mikor vele társalgóit azt a magas kort, mely
nek terheit hordozá. Beteg úgyszólván nem volt; 
halála nyugodt volt, tusái nem voltak; hirtelen 
állította meg sziveverését a halál. Bizonyára el
vette már az életnek koronáját az Úrtól, kinek 
igéit majd egy félszázadon át hirdette. Maradjon 
meg emléke szívünkben; legyen, áldott az igaz 
embernek emlékezete. D. E.
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A R A N YK Ö N YV .

Luther-Társaság. Eédei Károly pusztaföldvári 
lelkésztestvérünk, akinek egyházi buzgólkodása 
országszerte ismeretes, gyülekezetében a Luther- 
Társaságnak 25 tagot szerzett. Követésre méltó 
példa. — Dr. Flittner Frigyes úr Budapestről 1904 
dec. 24-én karácsonyi ajándékul 2 koronát küldött 
az Evang. Családi Lap céljaira. Hálás köszönettel 
nyugtatjuk.

A keszthelyi evang. leányegyház templom
alapja javára Jókay Miklós Móric úr, lőrintei lakos 
32 koronát gyűjtött. Ez összeghez a következők 
járultak: Konkoly Thege Miklósné 10 kor., Özv. 
Paty Józsefné 2 kor., Ihász Lajosné 3 kor., Özv. 
Kolozsváry Sándorné 1 kor., Raák Gyula 2 kor., 
Bóday Dezső 1 kor., Navratil Dezsőné 2 kor., 
Dr Wagner József s Rajmund 2 kor, Caesar Emma
2 kor., Ifj. Kluge Endre 2 kor., Kiss Elemér 2 
korona, Jókay Miklós Móric 3 kor. összesen 32 kor. 
Továbbá a Gyámintézet a zalai missziótoké 1904. 
évi kamatát, 117 korona 28 fill. szintén e célra 
adományozta. Ezen nemesszívű adakozókat áldja 
meg az Isten!

Keszthely, 1905. január 11. Oppel Károly,
gyűl. gondnok.

A lajoskomáromi ág. hitv. ev. egyházközség
ben 1904 folyamán: 1. Született 18 fiú, 23 leány 
=  41; 2. konfirmáltatott 24 fiú, 24 leány =  48; 
3. eskettetett 20 pár; 4. meghalt 17 fi, 15 nő =  
32;_5. az Úr vacsorájához járult: 469 fi, 499 nő 
=  968, ezek között öt a betegágyon. — A szám
adás szerint befolyt: 1. perselypénz 357 korona 
64 fill.; 2. malomvámjövedelem 743 kor. 56 fill. ;
3 ajándék címen 513 kor.; 4. régi hátralék 21 
korona 80 fill., ez évi hátralék 53 kor. 55 fill., így 
az összhátralék 75 kor. 35 fill. — Van a gyüle
kezetnek többféle alapja: I. Bélák János s családja- 
fóle kántori alap 1687 kor. 76 fill. II. Hofbauer Pál- 
féle kántori alap 329 kor. 92 fillér. III. Szapper 
Márton-féle iskolai alap 861 kor. 92 fill. szegény 
iskolásgyermekek segélyezésére. IV. Árva-alap 829 
kor. 44 fill. V. Schrikker-Szarvasi lelkészi gyám
alap 1041 kor. 52 fillér. VI. Templomópitési alap 
20,171 kor. 54 fill. VII. Orgona-alap 1829 kor. 74 fill. 
VIII. Oltárkép-alap 326 kor. 94 fill. IX Építési 
alap 1286 kor. 06 fill. X. Lutheremlék 241 kor. 
76 fill. XI. Reizinger Márton s családja c. szegény 
alapítvány 351 kor. 85 fill. XII. Mezőkomáromi ev. 
harangalap 22 kor. 06 fill. Összesen 28,962 kor. 
51 fill. „Veletek vagyok lélekben, örülvén és lát
ván a ti rendtartásokat és a Krisztusban való hite
teknek erősségét". Kol. 2. 5. v.

VEGYES.

A körmendi lelkészbeiktatás. Lélekemelő egy
házi ünnepségnek volt színhelye a körmendi ev. 
templom január hó 8-án. Ekkor iktatta be hiva
talába Kund Sámuel, a vasi közép egyházmegye 
esperese az új lelkészt, Kapi Bélát, Gyurátz Ferenc 
püspök volt titkárát. A gyönyörű, tágas, tiszta gótli-

stílben megépített templom, mely az egyházkerület 
legszebb templomaként ismeretes, szorongásig meg
telt ünneplő közönséggel. A messze filiákból össze- 
sereglett hívek a hitbuzgóságot, a más vallású 
ünneplők, a helybeli ev. ref. lelkész, a zsidó hit
község rabbija, a vallásfelekezetek között fennálló 
szép egyetértést bizonyították. A felavatási szer
tartást Kund Sámuel esperes, Varga Gyula keme- 
nesaljai esperes, Kiss János szombathelyi, Berke 
József magyarósdi, Meslerházy íjászló sárvári lel
készek segédkezésével végezte. Megható szavak
ban intette az ifjú Timotheust a lelkipásztori hiva
tal fontosságára, szeme elé tárván annak mély
ségeit, magasságait, s azt a tövises, szirtes utat, 
melyen Krisztushoz vezetheti a jó pásztor az ő 
nyáját. De intette a gyülekezetét is a további hit- 
buzgóságra s kérve-kérte mindnyájokat, hogy amint 
a lelkészválasztásnál egy akarattal voltak együtt, 
úgy ezután is egy akarattal kövessék új vezérüket. 
Az avató beszéd elhangzása után Kapi Béla lelkész 
ment a szószékre s Jer. prof. I. 4—10- verse 
alapján felépített egyházi beszédét mondotta el. 
A lelkész kötelességeiről szólt. A lelkipásztor hiva
tását három tételben foglalja össze: az Isten igé
jét ajakkal és élettel hirdetni; a szenvedőket és 
bűnösöket a Krisztushoz vezetni; az Isten országát 
építeni. Kiterjeszkedett a szónok azokra a köte
lességekre is, melyek a mai, hitetlenség felé hajló 
korban föllépnek s melyek megértésétől és telje
sítésétől lehet várni a műveltek és álbölcsek meg
térését. Szólt továbbá arról a társadalomreformáló 
munkáról, mely minden templomra és minden lel
készre vár. Ezeket a kötelességeket lelkiismerete 
mint egyéni kötelességeit ismeri el, s ezek teljesí
tésére szenteli életét. Az egész ünnepi istentisztelet 
mély nyomokat hagyott az összes jelenvoltak szivé
ben s minden ember megilletődve hagyta ott az 
Isten házát.

Az ünnepi istentisztelet előtt a lelkészi kar 
az új lelkészszel és a presbitériummal együtt az 
iskolateremben gyűlt össze, ahol az iskola nevé
ben Schrnnz János tanító, a gyermeksereg nevé
ben egy kis leányka üdvözölte az új lelkiatyát. 
Az ünnepi istentisztelet után a gyülekezet közgyű
lést tartott, melyen Dr. Dienes Elek felügyelő tar
tott tartalmas üdvözlő beszédet, melyre a lelkész 
az adminisztráció munkájának fontosságát hang
súlyozva felelt.

Egy órakor népes közebédre gyülekezett össze 
az egyházközség, melyen a közigazgatási és városi 
hivatalok vezetői is résztvettek. Nagy lelkesedést 
keltett Gyurátz Ferenc püspök meleghangú távirata, 
melylyel a gyülekezetei és lelkészt az örömünnep 
alkalmával üdvözölte.

Ugyané helyen emlékezünk meg arról, hogy 
az örömünnepet az egyik buzgó presbiter, Leithner 
Endre alapítványtevóssel is megörökítette, s a lel
kész fizetésének emelésére 2000 kor., a tanító 
fizetésének emelésére 1000 kor. alapítványt tett. 
A jó cselekedet minden szónál többet beszél!

A banki ünnepély. (Levél a vidékről) Szép 
lélekemelő ünnepély volt a folyó hó 11-én vesz- 
prémmegyebeli szombathelyi anyagyülekezet bánki 
filiájában. E napon folyt le Hofbauer Pál gyiile-
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kezeti lelkész jól megfestett arcképének lelep
lezése Mily ritka ünnepély az ilyen ünnepély ev. 
egyházunkban ! A hálának ily alakban való meg
nyilatkozása keveseknek jut osztályrészül. Igaz, 
rá is szolgált Hotbauer lelkész kis leánygyü
lekezetének ezen hálájára. Úgyszólván semmiből 
(fiO forintja volt a kis gyülekezetnek) állította fel 
a négyezer forintot igénylő iskolaépületet. Az 
erős hit hegyeket mozdított meg. A kishitűek, 
kik gúnyolódva mondák: „mi akar ebből lenni?“ 
megszégyenültenek. Fennáll az iskola Isten di
csőségére, a nevelés szent ügyének előmozdítására! 
A jó vezér, a buzgó tanító: Szente Gyula, hogy 
tanítványaiba a hála érzetét beolthassa, meggyö
kereztesse az iránt, ki iskolájokat megteremtette: 
felbuzdította kis gyülekezetének tagjait, hogy lel
készük arcképét megfestessék és az iskolába fel- 
fiiggeszszék. Az indítvány meleg pártolásra talált. 
Kánéli kőszegi festőművész elkészítette lelkészük 
arcképét, annak leleplezési ünnepélye folyt le e 
hó Il-ikén a bánki gyülekezetben. Az ünnepély 
lefolyása a következő volt: A gyermekek kéthangú 
éneke után Szente Gyula tanító mondott jól ki
dolgozott ünnepi beszédet, melynek végeztével le
hullott a lepel az arcképről. Ezután egy nagyobb 
leányka mondott a gyülekezet érdemes felügyelője, 
tok. Boór Lajos űr által készített alkalmi verset. A 
tanító Katica leánya pedig az ünnepelt lelkész 
nejét üdvözölte Mely után Hofbauer Pál lelkész 
mondott szép beszédet, mely méltó, hogy „Családi 
Lapunkéban is helyet foglaljon.*

„Nememberé, — úgymond — a dicsőség, hanem 
az Úré, aki ezeket cselekedte. Mert itt is igaz 
Gamáliel mondása: ha emberektől lett volna e 
tanács és dolog, semmivé lett volna és sohase 
sikerült volna. De én nem magamban, nem embe
rekben, hanem a mindenható Istenben bíztam, az 
ő nevében kezdtem meg e művet, azért sikerült. 
De éppen ezért csak őt illeti meg a hála, magasz
talás és dicsőítés/

A szépen lefolyt ünnepély után a tanitólakban 
társas ebéd volt, hol a felköszöntőkben nem volt 
hiány. Az ebéd alatt több helyről sürgöny érke
zett, mik az ünnepély alkalmából melegen üdvö
zölték az apostoli buzgóságú lelkipásztort: Hofbauer 
Pál urat. Azon szent óhajtással fejezem be tudósí
tásomat, adjon a jó Isten sok ily szép ünnepélyt 
anyaszentegyházunkban! K. L.

Felségadományok. Ő császári és királyi Fel
sége a puchói ág. hitv. evang. egyháznak leégett 
temploma és paplakja felépítésére 200 korona, az 
Ipolysági ág. hitv. evang. templomépítő bizottságnak 
pedig 400 kor. segélyt adományozott magánpénz- 
tárából.

Kitüntetés. Ő Felsége a magyar király Leffler 
Sámuel nyíregyházi gymn. tanárnak és igazgató
nak a közjótékonyság terén szerzett érdemei el
ismeréséül a koronás arany érdemkeresztet ado
mányozta.

* Sajnos, helyszűke nem engedi meg teljes közlését.

Besztercebánya. Besztercebányai virágzó evang. 
egyházunk f. hó 22-én tisztújító közgyűlést tartott. 
Másodfelügyelővé Burkovszky Kálmán, eddigi isk. 
felügyelőt, iskolai felügyelővé Csesznák Gyula pol
gármester, kir. tanácsost választották meg egy
hangúlag. Az egyházközségi iskolai tanács tagjai 
a következők: Boleman Lajos, Bothár Emil, id. Fur- 
gyik István, Dr. Holesch István, Hoznék János, 
Hugyecz György, Kiszely János, Turcsányi Ödön. 
Az iskolai tanács elnöke Csesznák Gyula. A szép 
múltú s nagy hivatásit egyházközség megválasztott 
tisztviselőit melegen üdvözöljük.

A liptói egyházmegye elnöksége és tiszti
kara a múlt évi december hó 19-én Liptószent- 
miklóson tartott rendkívüli közgyűlésen — meg
bízása lejárván — leköszönt. A gyűlés a válasz
tások megejtéséig a régi tisztviselőket bízta meg 
egyházmegye ügyeinek intézésével, élükön Simko- 
vic János esperest és Ruziák János esperességi fel
ügyelőt. A gyülekezetek február hó 28-ig küldik 
be szavazataikat s az új tisztviselőket a március
ban tartandó rendkívüli közgyűlés igtatja be.

Vallásos estély Orosházán. F. hó 15-én tar
tatott Orosházán az idén a 3-ik vallásos estély. 
Kezdették és bezárták a Csonka János-féle iskola 
növendékei. Éneklésük sikerült, szép volt. Tren- 
csényi Károly „Az élet célja“ című költeményét 
szavalta Bakos Irén. Tanulságos felolvasást tartott 
a „Babonáról“ Brósz János isk. igazgató. Ábrányi 
Emil „Vándor madár" c. költeményét Ravasz Antal 
községi tanító szavalta. Az érdeklődés ez estélyek 
iránt olyan nagy, hogy a polg. olvasókör nagy terme, 
a hol tartatni szoktak, minden alkalommal szűknek 
bizonyul a közönség befogadására. A legközelebbi 
estélyen Dr. László Elek vm. tb. főorvos fog fel
olvasni.

A budapesti gabonapiac jegyzései.
Január 31.
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